● Vertrek vanaf Landhuishotel Herikerberg
Rechtsaf fietspad op richting Goor
● 3e weg rechtsaf: Herikervlierweg
(let op: sterke afdaling)
● Eind Herikervlierweg rechtsaf:
de Twickelerweg op

● Twickelerweg volgen; rechtsaf:
de Kerkweg op

● Kerkweg volgen (Stokummerweg
oversteken) tot knooppuntenbord 31
● Bij knooppuntenbord 31 linksaf:
route 47 volgen (Löppinksweg)
● Bij knooppuntenbord 47 route
37 volgen

Fietsroute 5 Kastelenroute
Hotel Herikerberg - Diepenheim
Ongeveer 35 km

Landhuishotel Herikerberg
Goorseweg 58
7475 BE Markelo
+31 (0)547 36 87 50
info@hotelherikerberg.nl
www.hotelherikerberg.nl

● LET OP: hier kunt u ook meteen linksaf
de Diepenheimsedijk op (route 37 komt
hierop uit)
● Bij knooppuntenbord 37
(Diepenheimsedijk) route 38 volgen

● Bij knooppuntenbord 38 de
Raadhuisstraat volgen tot net vóór het
plaatsnaambord Diepenheim

● Ga vóór het plaatsnaambord Diepenheim rechtsaf door het zwarte hek en
volg de laan (zand met aan beide kanten
bomen) tot Kasteel Huis te Diepenheim

● Kasteel Huis te Diepenheim
De laan een klein stukje volgen en bij de
kerk linksaf de Grotestraat op
● Na ongeveer 350 meter rechtsafPeuscher in (deze straat gaat over in De
Akkers)
● Aan het eind van De Akkers rechtsaf
de Borculoseweg op en deze weg
ongeveer 375 meter volgen

● Ga rechtsaf door het hek met de naam
Het Warmelo en volg de weg ongeveer
200 meter
● Huize Warmelo
Ga terug naar de Borculoseweg; linksaf
richting Diepenheim
● De Borculoseweg volgen(tot in het
centrum van Diepenheim) en bij het
kruispunt rechtsaf: de Goorseweg op
● In Diepenheim is er voldoende
gelegenheid om koffie te drinken
● De Goorseweg volgen tot het
kruispunt en rechtdoor:
de Nijenhuizerlaan op

● U fietst rechtdoor en ziet Kasteel
Nijenhuis recht voor u
● Kasteel Nijenhuis
Vóór Kasteel Nijenhuis rechtsaf en om
het kasteel heen fietsen
● Aan het eind van de Nijenhuislaan
linksaf: de Prinsendijk op

● De Prinsendijk blijven volgen en de
Kleidijk oversteken (fietspad)
Dit blijft de Prinsendijk
● De Prinsendijk gaat over in de Prins
Mauritslaan

● Aan het eind van de Prins Mauritslaan
rechtsaf: de Weldammerlaan op
● Na ongeveer 200 meter ziet u links
Kasteel Weldam

● Volg de Weldammerlaan en ga aan
het eind linksaf

● De Weldammerlaan blijven volgen,
deze gaat over in de Poortweg
● Aan het eind van de Poortweg
rechtsaf: de Oude Needseweg

● Deze weg een stukje volgen en dan
rechtsaf: de Wegdammerweg op

● Na ongeveer 300 meter komt u langs
Huize Wegdam
● De Wegdammerweg blijven volgen

● Na het boerenerf scherpe bocht
naar links
● Weg ongeveer 500 meter blijven volgen
Einde Wegdammerweg rechtsaf: Oude
Needseweg
● Oude Needseweg gaat over in
Weldammerstraat (klinkerweg)

● Deze weg heel kort volgen en vrijwel
meteen linksaf: de Slotsweg op
● Einde Slotsweg: linksaf:
Slotsdwarsweg op

● Aan het eind van de Slotsdwarsweg
heel kort rechtsaf het fietspad op langs
de Goorseweg en oversteken naar de
Keupersveenweg (schuin tegenover de
Slotsdwarsweg)
LET OP: de Goorseweg is een drukke weg!
● Aan het eind van de Keupersveenweg
staat het knooppuntenbord 7
(Wethouder Goselinkstraat)
● Vanaf knooppuntenbord 7 route 39
volgen
● Vanaf knooppuntenbord 39 route
28 volgen
● Vanaf knooppuntenbord 28 route
35 volgen

● Bij knooppuntenbord 35 linksaf en na
50 meter rechtsaf slaan (fietsbord; andere richtingen) de Hengelerhoektunnel
onderdoor
● Aan het einde van de weg rechtsaf,
fietsbord richting Lochem volgen
Hier volgt u de provinciale weg langs
het kanaal

● Aan het einde van de weg, de provinciale weg oversteken en het fietspad
volgen.
● Aan het einde van het fietspad
rechtsaf de Diepenheimseweg op en
daarna de brug oversteken

● Direct na de brug, bij knooppuntenbord 33, linksaf de Meenweg op

● Meenweg blijven volgen (na +/- 500
meter buigt hij rechtaf, dus niet de weg
langs het kanaal volgen)

● Aan het einde van de Meenweg de
Twickelerweg oversteken, rechtdoor het
zandpad op.

● Aan het einde van het zandpad linksaf
de Goorseweg op.
● Na +/- 1,5 kilometer ziet u aan de
linkerkant Hotel Herikerberg

